Vlakmopplaten
en Stofwisplaat

Hoe kunnen we u helpen?
Wij helpen u graag met advies op maat
en de beste schoonmaakmiddelen. Neem
contact op met onze experts. Zij maken

Een breed assortiment aan hoogwaardige platen voor diverse
toepassingen.

schoonmaken weer Easy voor u.

Economisch

Veilig

Dirksen biedt u een complete serie vlakmopplaten, passend bij elk
gebruik in elke denkbare ruimte, zodat u altijd en overal
economisch en ergonomisch de volle winst behaalt.

Bij nat onderhoud beschikt u eveneens over de mogelijkheid om de
vloerdoek snel en moeiteloos te wisselen zodat u telkens met schoon
materiaal werkt. Snel, hygiënisch en gemakkelijk.
Door het gebruik van de stofwisdoeken is contact met stof en vuil niet
nodig. De verzadigde doeken worden met behulp van stofblik en veger in
de afvalzak gedeponeerd.

Klam vochtig reinigen met de microvezelplaat
De vlakmopplaten is speciaal vervaardigt voor de ClaraClean microvezel
vlakmoppen. De dubbele binnenlaag zorgt voor een goede stabiliteit en
vloerdruk. Tevens verhoogt dit de absorptie aanzienlijk.

Nat reinigen met de Combiquick
De combiquick is speciaal vervaardigt voor de ClaraClean vlakmop
met flappen. Door zijn breedte en zijn lengte combineert deze mop een
hoogwaardige kwaliteit aan optimale efficiency.

Stofwissen met de Stofwisplaat
Stofwissen met het professionele gereedschap is de meest efficiënte
methode om losliggend vuil en stof van harde, egale
vloeren te verwijderen. De stofwisplaat wordt gecombineerd met de
zogenaamde stofwisdoeken; kwaliteitsdoeken met een
hoge vuilopname. Deze doeken binden stof en
vuil dankzij een impregnering met olie.

Ergonomisch
Altijd in de juiste houding werken voorkomt lichamelijke klachten en
verhoogt de efficiency. Daarom beschikken deze gereedschappen van
Dirksen over een scharniergewricht dat 360° kan draaien. En
meerdere stelen, waaronder een verstelbare steel, die aan de lichaamslengte van de gebruiker kan worden aangepast. Het uiterst
lage gewicht zorgt tevens voor een geringe lichaamsbelasting. Dit
zorgt voor prettig werken. Het bevestigingssysteem zorgt ervoor dat de
gebruiker zich niet hoeft te bukken bij het bevestigen of losmaken van
de vlakmoppen.

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Eenvoudig in onderhoud
De gereedschappen van Dirksen zijn goed te reinigen zodat er dagelijks
met schoon materiaal kan worden gewerkt. Daarom zijn
de stelen van aluminium, kunnen de zolen worden gewassen en zijn de
apparaten glad afgewerkt.

Vlakmopplaten en Stofwisplaat
Technische gegevens
Microvezelplaten/Stofwisplaten
Microvezelplaten/Stofwisplaten:
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Afmeting:
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Geschikt voor type onderhoud:

nat
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Schuimzool verkrijgbaar:
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Stofwisdoek verkrijgbaar:
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Microvezelmop verkrijgbaar:

ja

ja

ja

ja

Artikel nummers
•
•
•
•
•
•

1.610.285
1.610.405
1.610.535
1.610.953
1.210.017
050

Microvezelplaat 25cm
Microvezelplaat 40cm
Microvezelplaat 60cm
Stofwisplaat 60cm inclusief schuimstof
Ergo Telescoopsteel 90-160cm, 23 mm
Alumium Steel 150cm, 23mm

Uw adviseur
Dirksen schoonmaakartikelen BV
Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl
Postadres
Postbus 191
7640 AD Wierden
Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

